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 ابالنلكزييةالأصل: 
 2015 أأغسطس 31التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الرابعةالدورة 
ىل  14جنيف، من   2015سبمترب  18ا 

 
 

عةالسياسة 
َ
 بشأن االستثمارات املراج

عداد مانة من ا   الأ

 معلومات أأساس ية

ثر مناقشة الوثيقتني  .1 خالل  O2/CO23OW/6و O2/CO23OW/6أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية )اللجنة( ا 
حداهام س يوةل التشغيل والس يوةل  2015دورهتا اليت عقدت يف يوليه  ىل س ياس تني لالستامثر )تغطي ا  دراكها للحاجة ا  وا 

عداد هاتني الس ياس تني لتوافق علهيام يف دورهتا القادمة وبأأن تشمل الأساس ية وتغطي الأخرى  الس يوةل الاسرتاتيجية( اب 
 الس ياس تان املذكوراتن ما ييل:

 تعريف الاستامثرات القصرية الأجل بأأهنا استامثرات حيّل موعد اس تحقاقها يف غضون عام واحد؛ "1"

 لقصرية الأجل كام ييل:تكون التصنيفات االئامتنية ادلنيا لالستامثرات ا "2"
 A-2O2-2 فامي خيص البنوك والس ندات احلكومية، وA3-23 فامي خيص س ندات الرشاكت؛ 

فامي خيص  A-OA3تكون التصنيفات االئامتنية ادلنيا املراجعة لالستامثرات املتوسطة الأجل والطويةل الأجل  "3"
 اكت؛فامي خيص س ندات الرش  O/aa3-///البنوك والس ندات احلكومية، و

خفض العدد الأدىن للمؤسسات املالية )من بني العرشة املنصوص علهيا يف س ياسة الاستامثر احلالية( اليت  "4"
ىل أأربع مؤسسات، يف حّد ال يتجاوز  يف املائة من الأموال الاستامثرية اليت  30ميكن حيازة س يوةل تشغيل دلهيا ا 

 متسكها أأية مؤسسة بعيهنا؛

 يق خارجيني ال دارة الس يوةل الأساس ية والس يوةل الاسرتاتيجية؛اس تخدام مديري صناد "5"
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"W"  تسديد الك القسطني املقّررين من القرض املتعلق ابملبىن اجلديد والذلين س يحّل موعدا اس تحقاقهام يف نومفرب
 ؛201Wويناير  2015

"W" :قامئة مراجعة بفئات الأصول املقبوةل كام ييل 

 املُطبقة عىل س يوةل التشغيل والس يوةل الأساس ية:مضن س ياسة الاستامثر  أألف.

 الس يوةل أأو ما يعادلها: أأواًل.

 احلساب حتت الطلب أأو حساب التوفري أأو حساب اال يداع  )أأ(

 شهادات اال يداعOودائع لأجل  )ب(

 الودائع املهيلكة  )ج(

 الودائع املتقاطعة العمالت  )د(

 استامثرات السوق املالية: اثنيًا.

 التجاري الورق )أأ(

عادة الرشاء املعاكس  )ب( عادة الرشاءOاتفاقات ا   اتفاقات ا 

 القبول املرصيف  )ج(

الس ندات أأو الس ندات اال ذنية أأو الالزتامات الأخرى )القصرية الأجل أأو املتوسطة الأجل    اثلثا.
 أأو الطويةل الأجل( وغريها من املنتجات الثابتة العائد:

 الس ندات احلكومية  )أأ(

س ندات املقاطعات أأو الس ندات احمللية أأو اال قلميية عىل  –ندات ش به الس يادية الس   )ب(
 سبيل املثال

 الس ندات املتجاوزة للسلطة الوطنية  )ج(

 س ندات الرشاكت  )د(

 الطرح اخلاص  )ه(

 صناديق الاستامثر العقاري   رابعا.

 مضن س ياسة الاستامثر املُطبقة عىل الس يوةل الاسرتاتيجية: ابء.

 لك فئات الأصول املنصوص عىل اس تخداهما مع س يوةل التشغيل والس يوةل الأساس ية؛ )أأ(

 املمتلاكت العقارية املبارشة؛ )ب(

 الأسهم وصناديق الأسهم؛ )ج(

 صناديق التحّوط. )د(
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)الس يوةل س ياس تا الاستامثر الناجتتان وارداتن يف املرفق الأول )س يوةل التشغيل والس يوةل الأساس ية( واملرفق الثاين  .2
الاسرتاتيجية(.  وقد اس تعرض مرشوعي الس ياس تني مكتب خاريج مس تقل لالستشارات يف شؤون اخلزينة، وهو مكتب 

عداد املقرتحات الواردة يف الوثيقتني  زاندرس اذلي معلت املنظمة معه يف وقت سابق من هذا العام أأثناء ا 
6/O2/CO23OW 6و/O2/CO23OWات اليت قدهما مكتب زاندرس يف الس ياس تني .  وأأدِخل الكثري من الاقرتاح

جراءات بشأأن عدد أ خر مهنا عندما تعد اللجنة الاستشارية املعنية ابالستامثرات مبادئ توجهيية  املعروضتني، وستتخذ ا 
ضافية بشأأن املبادئ التوجهيية الاستامثرية(.  استامثرية للٍك من مديري الصناديق اخلارجيني )تضم الس ياس تان معلومات ا 

ىل اتباع القالب الوارد يف املرفق الرابع ابلوثيقة  .3 ىل املعلومات الواردة  O2/CO23OW/6وتريم الس ياس تان ا  املستند ا 
من زاندرس.  كام خضعت واثئق متعلقة بس ياسات الاستامثر من واكالت أأخرى كثرية اتبعة للأمم املتحدة لالس تعراض 

واثئق مفيدًا يف س ياسات املنظمة.  وس تخضع الأنشطة الاستامثرية التابعة وأأدرج ما اعُترب من العنارص الواردة يف تكل ال
 للس ياس تني بطبيعة احلال للتدقيق وفقًا للس ياس تني.

عداد هذه الوثيقة.  ومبا أأن س ياسة الس يوةل  .4 دارة الأصول واخلصوم قد اس ُتمكلت بعد وقت ا  ومل تكن دراسة ا 
شارات خضاع هذه الس ياسة لقدٍر معترب من التحديث  الاسرتاتيجية )املرفق الثاين( تضم عدة ا  ىل هذه ادلراسة، فس يلزم ا  ا 

عداد املرفق الثاين ابلس ياسة اذلي سيشمل حدود فئات الأصول  عند ظهور نتاجئ ادلراسة.  وس يكون من مضن ذكل ا 
 اململوكة.

 وفامي ييل فقرة قرار مقرتحة. .5

W.  أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول
يعنيه، ابملوافقة عىل  فاميالاحتادات، لٌك الأعضاء و

س يوةل التشغيل والس يوةل )س ياس يت الاستامثر 
ساس ية والس يوةل الاسرتاتيجية ( الأ

 (.O2/CO24O10/6 )الوثيقة

 

 ]ييل ذكل املرفقان[
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 املرفق الأول

 س يوةل التشغيل والس يوةل الأساس ية -س ياسة الاستامثرات 

 النطاق والغرض أألف.

 وصف املستمثر

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت أأبرمت يف س نة  .1 أأنشئت املنظمة العاملية للملكية الفكرية مبقتىض اتفاقية ا 
19WW  19ودخلت حزي النفاذ يف س نةW0اذلي أأنشئ يف س نة  ، حيث حلت املنظمة حمل مكتب حامية امللكية الفكرية
خمترص ابللغة الفرنس ية يعين املاكتب ادلولية املتحدة محلاية امللكية الفكرية( ال دارة  BR2B/ويعرف مبخترص الربيب ) 1893

، 19W4(.  ويف س نة 188W( واتفاقية برن محلاية املصنفات الأدبية والفنية )1883اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية )
 يبو كواكةل متخصصة يف منظومة الأمم املتحدة.اعرُتف ابلو 

وتضطلع الويبو بطائفة واسعة من املهام املتصةل حبامية حقوق امللكية الفكرية مهنا: مساعدة احلكومات واملنظامت عىل  .2
ماكانت امللكية الفكرية لأغراض التمنية الاقتص قامة الهيالك وتطوير املهارات الالزمة لتسخري ا  ادية؛ وضع الس ياسات وا 

دارة أأنظمة التسجيل العاملية  دارة املعاهدات؛ وا  والعمل مع ادلول الأعضاء عىل تطوير قانون امللكية الفكرية ادلويل؛ وا 
يداع الرباءات؛ وتوفري خدمات تسوية  للعالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية وتسميات املنشأأ فضاًل عن نظام ا 

 فل ال جراء احلوار املس تنري وتبادل اخلربات.املنازعات؛ والاضطالع بدور احمل

 الصالحية 

من النظام املايل اليت تعطي املدير العام صالحية توظيف الأموال  10.4ُوضعت س ياسة الاستامثر هذه وفقا للامدة  .3
ستامثرات كام اليت ال تكون الزمة لتلبية الاحتياجات الفورية يف استامثرات قصرية الأجل، وفقًا لس ياسة املنظمة بشأأن الا

من النظام املايل اليت تعطي املدير العام صالحية توظيف الأموال اليت تظهر  11.4توافق علهيا ادلول الأعضاء، واملادة 
كأرصدة دائنة للمنظمة يف استامثرات طويةل الأجل وفقًا لس ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات كام توافق علهيا ادلول الأعضاء.  

ىل الاستامثرات املوظفة حلساب الويبو وحلساب الصناديق الاستامئنية وتشمل فئتني من الس يوةل هام وتنطبق الس ياسة ع
لهيا املنظمة للوفاء مبتطلبات املدفوعات  س يوةل التشغيل والس يوةل الأساس ية.  فأأما س يوةل التشغيل فهيي تكل اليت حتتاج ا 

 هيةة أأصول سائةل.  وأأما الس يوةل الأساس ية فهيي الس يوةل اليومية ولضامن توافر مبلغ معادل لالحتياطي املس هتدف عىل
املتبقية بعد خصم س يوةل التشغيل والس يوةل الاسرتاتيجية )تشملها س ياسة استامثر منفصةل(.  وال يكون من املتوقع 

 اس تخدام يشء من الس يوةل الأساس ية خالل فرتة قصرية الأجل )أأقل من س نة(.

ية الستامثرات املنظمة، وابلتايل فهيي تنطبق عىل املبادئ التوجهيية الاستامثرية وتضع هذه الس ياسة املبادئ اللك  .4
 (.1Wالصادرة ملديري الصناديق اخلارجيني )التعريف يف الفقرة 

 أأحصاب املصاحل والأدوار واملسؤوليات ابء.

 املدير العام

ستشارية املعنية ابالستامثرات ويعمتدها يس تعرض املدير العام التقارير واملقرتحات والتوصيات املقدمة من اللجنة الا .5
 اعامتدًا هنائيًا.
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W.  خطار جلنة الربانمج واملزيانية ابالستامثرات  11.4و 10.4ووفقًا للامدتني من النظام املايل، جيب عىل املدير العام ا 
 قصرية الأجل وطويةل الأجل بشلك منتظم.

 اللجنة الاستشارية املعنية ابالستامثرات

W. داراًي بتشكيل اللجنة.  تتأألف اللجنة  من أأعضاء يعيهنم املدير العام.  ويصدر املدير العام تعماميً ا 

ىل املدير العام فامي يتعلق ابستامثر أأموال املنظمة وفقًا للقسم جمي من الفصل الرابع من  .8 وتسدي هذه اللجنة املشورة ا 
ت س ياسة الاستامثر واسرتاتيجيته وصخصيص الأصول النظام املايل والحئته.  وتشمل هذه املشورة أأمورًا من قبيل حمتواي

 واملقاييس املرجعية للأداء املقبوةل واملبادئ التوجهيية الاستامثرية.  أأما مسؤولياهتا احملددة فهيي اكلتايل:

 تنفيذ ورصد س ياسة الاستامثر )أأ(

ىل املقرتحات ترشف اللجنة عىل تنفيذ ورصد مجيع أأوجه س ياسة الاستامثر.  ويُضطلع هبذا العمل ا ستنادًا ا 
ىل املدير العام. ج بتوصيات ترفعها اللجنة ا   والتقارير املقدمة من أأمني اخلزانة وما جيري من أأحباث، ويتوَّ

 اس تعراض وحتديث س ياسة الاستامثر )ب(

جراء تعديالت وOأأو حتديثات الواردة من  ىل التوصيات اب  تس تعرض اللجنة س ياسة الاستامثر س نواًي استنادًا ا 
ىل ادلول  ىل املدير العام ومن مث ا  ثر انهتاهئا من هذا الاس تعراض ا  املراقب املايل.  وتُرفع توصيات اللجنة ا 

جراء معليات اس تعراض للس ياسة لأغراض خاصة نتيجًة لظروف معينة يف  الأعضاء للموافقة علهيا.  وميكن ا 
 السوق أأو عوامل أأخرى.

 واملتعهد والاس تغناء عهنماس تعامل مديري صناديق خارجيني  )ج(

تتحمل اللجنة، مبوجب موافقة املدير العام، مسؤولية اس تعامل مديري الصناديق اخلارجيني واملتعهد 
 (.1Wوالاس تغناء عهنم )التعريف يف الفقرة 

ىل اختيار مديري الصناديق اخلارجيني واملتعهد، جترى معلية طلب عروض وفقًا ال طار املشرتايت  وابلنس بة ا 
ىل اللجنة ال جراء امل  ىل جنب مع التوصيات املصاحبة، ا  م تقيمي العروض، جنبًا ا  تبع يف املنظمة.  ويقدَّ

 الاس تعراض الهنايئ.

دراج مديري الصناديق اخلارجيني يف معلية الاختيار استيفاءمه الرشوط املبدئية التالية:  ويتطلب ا 

احلامكة يف البدل ذي الصةل فامي يتعلق ابخلدمات املالية، جيب عىل املدير الالزتام ابلترشيعات والأنظمة  "1"
 مبا يف ذكل صالحيات الهيةة التنظميية اخملتصة؛

داء الاستامثري "2" وجيب عىل املدير الاجهتاد يف الامتثال للمعايري العاملية للأ
1

وأأن يقدم عىل أأقل تقدير  
جاميل ال  رسوم؛ بياانت أأداء ربع س نوية اترخيية والصايف احملقق وا 

                                                
1

داء الاستامثري مجموعة من املبادئ الأخالقية املوحدة عىل مس توى الصناعة تزود رشاكت الاستامثر بتوجهيات بشأأن   كيفية حساب نتاجئ املعايري العاملية للأ

عالم معالهئا احملمتلني هبا.  استامثراهتا وا 
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وجيب عىل املدير تقدمي معلومات تفصيلية بشأأن اترخي الرشكة واملوظفني احملوريني وكبار العمالء  "3"
 ونظام الرسوم واملوظفني املساندين؛

ثبات الالزتام املتواصل بتكل  "4" َّبع بيااًن واحضًا وا  وجيب عىل املدير بيان اسرتاتيجية الاستامثر اليت س ُتت
 اثئق.الاسرتاتيجية ابلو

دارة  ويصبح اس تعامل مديري الصناديق اخلارجيني حمسومًا بشلك رمسي دلى التوقيع معهم عىل عقود ا 
الاستامثرات.  وتبني هذه العقود تفصياًل مسؤوليات مديري الصناديق.

2
ويوقَّع عىل هذه العقود نيابًة عن   

ىل توصية من اللجنة الاستشارية، وفقًا ال طار ا  ملنظمة للمشرتايت.الويبو، استنادًا ا 

 مراقبة مديري الصناديق اخلارجيني واملتعهد )د(

رشاف املدير العام، ابستيفاء مدير الصناديق املعينني ملا يلكَّفون به مضن  تتكفل اللجنة الاستشارية، حتت ا 
دارة الاستامثرات ذي الصةل، مبا يف ذكل املبادئ التوجهيية الاستامثرية  الالزتامات التعاقدية املبينة يف عقد ا 

ىل التقارير الربع س نوية الواردة من أأمني اخلزانة فامي يتعلق  املدرجة يف لك عقد.  وينفَّذ هذا العمل استنادًا ا 
حصاءات  ىل املقاييس املرجعية وغريها من مؤرشات الأداء وا  بأأداء مديري الصناديق اخلارجيني ابلنس بة ا 

اللجنة الاستشارية اس تعراضًا ربع س نوي )أأو لأغراض خاصة  الأداء واخملاطر املقدمة من املتعهد.  وجتري
حسب احلاجة( السرتاتيجيات الاستامثر وتعقد اجامتعات اس تعراض منتظمة مع مديري الصناديق اخلارجيني 

 وغريمه من مقديم اخلدمات.

ىل التقارير الواردة من أأمني رشاف  وفامي يتعلق ابملتعهد، تتكفل اللجنة الاستشارية، استنادًا ا  اخلزانة وحتت ا 
 املدير العام، مبا ييل:

الالزتام ابتفاق املتعهد الرئييس "1"
3

 ؛

والالزتام ابتفاق مس توى اخلدمة ومؤرشات الأداء الرئيس ية اليت تشلك جزءًا من اتفاق املتعهد  "2"
 الرئييس؛

 وعقد اجامتعات منتظمة الس تعراض اخلدمة. "3"

 صخصيص الأصول )ه(

الاستشارية البت يف صخصيص الأصول لس يوةل التشغيل والس يوةل الأساس ية.  وتُرفع توصيات تتوىل اللجنة 
ىل املدير العام للموافقة علهيا.  اللجنة ا 

أأعاله أأن تس تعمل خرباء من خارج املنظمة من ذوي الباع  8وللجنة يف سبيل مبارشة املسؤوليات املبينة يف الفقرة  .9
 اللجنة الاستشارية اجامتعاهتا بشلك ربع س نوي عىل الأقل. الطويل يف القطاع املايل.  وتعقد

                                                
2

دارية ، ومسؤولية املدير، والتعهدات رالاستامثتتضمن املسؤوليات: صالحية   عداد التقارير، ومتطلبات ا  داء، والرسوم، وا  والضامانت، واملقاييس املرجعية للأ

 أأخرى.  وتدَرج يف لك اتفاق مبادئ توجهيية استامثرية ذات صةل.
3

ية ضبط جسالته مع يشمل هذا االتفاق الوضع اذلي يكون دلى الويبو فيه مديرو صناديق خارجيون متعددون ومتعهد واحد عام.  ويتوىل املتعهد مسؤول  

زاحة هذا العبء اال داري عن اكهل الويبو.  جسالت لٍك من مديري الصناديق، وابلتايل ا 
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 املراقب املايل

ض املراقب املايل وفقًا للقاعدة  .10 دارهتا حبصافة وفقًا لس ياسة الاستامثرات املعمتدة  10.104يفوَّ جراء الاستامثرات وا  يف ا 
 من النظام املايل. 11.4و 10.4من ادلول الأعضاء مبقتىض املادتني 

اقب املايل، عن طريق وضع مبادئ توجهيية مالمئةيتكفل املر  .11
4

، بصب جل الرتكزي عىل تقليل اخملاطر اليت تتعرض لها 
ىل احلد الأدىن من خالل انتقاء ما يفي بذكل من العمالت وفئات الأصول اليت حُيتفظ بتكل الأموال هبا،  الأموال الأصلية ا 

ىل ذكل، حيدد مع التكفل يف نفس الوقت بوجود الس يوةل الالزمة لتل  بية احتياجات املنظمة من التدفق النقدي.  وابال ضافة ا 
ىل التقارير والأحباث  ىل س ياسة الاستامثر هذه واستنادًا ا  املراقب املايل الاستامثرات والعمالت اليت جترى هبا استنادًا ا 

 الواردة من أأمني اخلزانة وأأي توصيات تصدرها يف هذا الشأأن اللجنة الاستشارية.

  اخلزانة، الشعبة املاليةأأمني

يتوىل هذا الشخص املرؤوس للمدير املايل، واذلي يؤدي أأيضًا دور أأمني اللجنة الاستشارية، املسؤولية عن مبارشة  .12
عداد تقارير عن لك ما جيرى من استامثرات.  ويتواصل أأمني اخلزانة مع مديري الصناديق اخلارجيني  الأنشطة الاستامثرية وا 

تقارير ربع س نوية بشأأن الوضع الراهن لالستامثرات لتقدميها للجنة الاستشارية عرب املراقب املايل.  وتغطي هذه واملتعهد ويعد 
حصاءات اخملاطر.  ومن مسؤولياته كذكل رصد املعايري اليت من شأأهنا  ىل املقاييس املرجعية وا  التقارير الأداء منسواًب ا 

ىل وضع أأحد مديري الصناديق اخلارج  م التقرير الناجت اال فضاء ا  حالل غريه حمهل.  ويقدَّ يني حتت "املراقبة" للنظر يف احامتل ا 
ىل اللجنة الاستشارية عرب املراقب املايل.  وجيري أأمني اخلزانة كذكل اس تعراضًا يف هناية لك شهر للمعامالت املنفذة.  ا 

ث أأمني اخلزانة توقعات التدفق النقدي للكتا فئيت الاستامثر شهرايً  .13 ضاماًن لتوافر أأموال اكفية يف الفئتني لتلبية   وحيّدِ
دارة العالقات مع املصارف وسائر الأطراف املالية  الاحتياجات من الس يوةل.  ويتحمل أأمني اخلزانة أأيضًا املسؤولية عن ا 

 املناظرة، مبا يف ذكل الرصد الربع س نوي لتصنيفاهتا االئامتنية.

 تامثر س يوةل التشغيل،  مما يتضمن، عىل سبيل املثال ال احلرص، ما ييل:وأأمني اخلزانة هو املنوط به مسؤولية اس  .14

 تكوين حمفظة استامثرات تليب احتياجات املنظمة من الس يوةل؛ )أأ(

 والتعامل مع أأطراف الاستامثر املناظرة ويف فئات الأصول اليت تس تويف بنود س ياسة الاستامثر هذه؛ )ب(

 امثر املناظرة واحملافظة علهيا، مما يتضمن تنس يق الواثئق القانونية؛وتقيمي العالقات مع أأطراف الاست )ج(

 وحتليل اخملاطر االئامتنية للأطراف املناظرة؛ )د(

 وحتليل اخملاطر الس يادية؛ )ه(

 ورصد الأسواق املالية. )و(

ىل اللجنة الاستشارية عرب  .15  املراقب املايل.ويقدم أأمني اخلزانة تقارير ربع س نوية بشأأن أأداء س يوةل التشغيل ا 

                                                

 جيب أأال خيلط بني هذه املبادئ التوجهيية وتكل اليت تصدرها اللجنة الاستشارية ملديري الصناديق اخلارجيني. 4
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 مديرو الصناديق اخلارجيني

1W.  دارة أأصول دارة الاستامثرات سواء أأاكنوا أأفرادًا أأم رشاكت، حيث يتولون ا  ىل مقديم خدمات ا  يشري هذا املصطلح ا 
 من قبيل الأسهم والس ندات والعقارات بشلك همين بغية حتقيق أأهداف استامثرية حمددة لصاحل املنظمة.

 املتعهد

1W.  ىل املؤسسة املالية املسؤوةل عن حامية الأصول املالية للمنظمة.  وميسك املتعهد بأأصول مثل يشري هذا املصطلح ا 
الأسهم والس ندات ويرتب لتسوية أأي معليات رشاء أأو بيع لهذه الأصول وحتصيل ادلخل املقابل.  وقد يقدم املتعهد خدمات 

عداد تقارير الامتثال.أأخرى مثل حتليل اخملاطر ورصد أأداء مديري الصناديق اخلا  رجيني وا 

 أأهداف الاستامثر وسامحية اخملاطر والقيود جمي.

 الأهداف

)ب( اليت تنص عىل أأن "يتكفل املراقب املايل 10.104أأهداف س ياسة الاستامثر هذه حمددة يف القاعدة املالية  .18
ىل احلد ا لأدىن، مع التكفل يف نفس الوقت بوجود بصب جل الرتكزي عىل تقليل اخملاطر اليت تتعرض لها الأموال الأصلية ا 

الس يوةل الالزمة لتلبية احتياجات املنظمة من التدفق النقدي."  وتكون الأهداف الأساس ية ال دارة استامثرات املنظمة 
'( ومعدل العائد حمكومًا بقيود ما ورد 3'( والس يوةل؛ )'2'( احلفاظ عىل رأأس املال؛ )'1ييل برتتيب أأمهيهتا: )' كام
 '(.2و)' '(1') يف

وتس هتدف املنظمة حتقيق معدل العائد يف السوق مىت ما اكن ذكل مالمئًا وممكنًا للٍك من س يوةل التشغيل والس يوةل  .19
الأساس ية مبا يتسق مع املقاييس املرجعية املبينة يف القسم واو أأو تكل املعرفة يف املبادئ التوجهيية الاستامثرية املناظرة، 

ذا  ىل معلهتا الأساس ية، تس هتدف املنظمة احلد من حسب الاقتضاء.  فا  سادت، اس تثنائيًا، معدالت فائدة سلبية ابلنس بة ا 
ىل أأطراف مناظرة تفي ابلتصنيف االئامتين املطلوب وتقدم  وقع هذه املعدالت قدر املس تطاع عن طريق العهد ابستامثرات ا 

جيابية أأو صفرية.  معدالت ا 

 سامحية اخملاطر

توى من اخملاطر يتسق مع الأهداف الاستامثرية لفئيت س يوةل التشغيل والس يوةل الأساس ية. جيب اال قدام عىل مس   .20
أأما عن س يوةل التشغيل فسامحية اخملاطر لها صفر،  بيامن يُسَّلَّ يف حاةل الس يوةل الأساس ية برضورة جتشم يشء من اخملاطر 

ذا سادت السوق بغية حتقيق الأهداف الاستامثرية.  ويف ضوء هدف احلفاظ عىل رأأس ا ملال، ميكن زايدة سامحية اخملاطر ا 
ىل  ىل  املدير العام استنادًا ا  قرارها ا  ظروف معينة، مثل معدالت الفائدة السلبية.  ويعود حتديد مس توايت سامحية اخملاطر وا 

 مس متر. توصيات من اللجنة الاستشارية.  وتقع عىل عاتق اللجنة الاستشارية مسؤولية فهم اخملاطر ورصدها بشلك

 القيود

الس يوةل:  تستمثر أأرصدة س يوةل التشغيل، املعادةل ملس توى الاحتياطات املس هتدف، يف الأجل القصري )فرتات ال  .21
تتجاوز اثين عرش شهرًا حىت الاس تحقاق( يف فئات أأصول منخفضة اخملاطر تسهل تصفيهتا بتلكفة يسرية أأو دون تلكفة.  

ن الس يوةل.  أأما الس يوةل الأساس ية فتستمثر يف الأجل املتوسط )فرتات تتجاوز اثين والهدف هو تلبية احتياجات املنظمة م
دارة، مع اس هتداف مس توايت منخفضة من تذبذب قمي  جيايب، خالص من أأي رسوم ا  درار عائد ا  عرش شهرًا( هبدف ا 
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ىل حنٍو يتيح النفاذ بني احلني الاستامثرات املوظفة ذلكل يف نفس الوقت.  وتستمثر الس يوةل الأساس ية يف الوضع الأمثل ع
ىل جزء من الس يوةل مبا ييرس جدوةل مدفوعات كبرية، مثل دفعات سداد القروض، يف املس تقبل.  وال خر ا 

 التنويع يف الأطراف املناظرة:  

جيوز العهد جبميع استامثرات املنظمة من س يوةل التشغيل والس يوةل الأساس ية ملؤسسة واحدة تمتتع مبس توى خماطر  .22
ماكن العثور عىل مؤسسة هبذا الوصف وقبولها هذه الأموال الاستامثرية.  أأما AAAOAaaيادية وتصنيف س   ، رشيطة ا 

خالف ذكل، فتوزع س يوةل التشغيل فامي بني مؤسسات متعددة هبدف تقس مي هذه الأموال عىل ما ال يقل عن أأربع 
ن أأمكن، عىل أأال يزيد ما متسكه أأي مؤسسة بعيهنا من  يف املائة.  وتقسم الس يوةل  30س يوةل التشغيل عن مؤسسات، ا 

 الأساس ية عىل ما ال يقل عن اثنني من مديري الصناديق اخلارجيني.

ال ملؤسسات لها تصنيف قصري الأجل  .23  A-2O2-2وال جيوز العهد ابستامثرات س يوةل التشغيل والس يوةل الأساس ية ا 
A-OA3أأو تصنيف طويل الأجل 

5
.  ويتعلق الاس تثناء الوحيد من ذكل ابال صدارات املؤسس ية )س ندات وأأوراق جتارية 

ن O/aa3-///أأو تصنيفها طويل الأجل  A-3O2-3صادرة عن مؤسسات( جيوز أأن يكون تصنيفها قصري الأجل  . فا 
ىل مس توًى أأدىن من املعايري احملددة هل، جيب تصفية أأي است امثرات يف هذه املؤسسات حدث أأن اخنفض التصنيف االئامتين ا 

 يف أأقرب فرصة تتاح.

لهيا عند حتديد نس بة املال املعهود هبا  .24 ىل مؤسسات اتبعة ملؤسسة أأو منتس بة ا  جيب جتميع الاستامثرات املعهود هبا ا 
ذا اكن الباعث عىل ذكل تذبذابت العمالت أأو حلول أأجل استامثرا ىل املؤسسة املعنية.  وجيوز جتاوز احلدود مؤقتًا ا  ت كبرية ا 

أأو تغريات يف التدفق النقدي أأو خفص تصنيف املؤسسات.  وعالوًة عىل ذكل، جيوز رفع مس توى استامثرات س يوةل 
خطار  ذا حدث جتاوز للمس توايت، وجب ا  التشغيل دلى أأطراف مناظرة منتقاة فوق املس توايت النسبية املقررة.  فا 

ن مل املراقب املايل بذكل عىل الفور واجهتاد أأمني اخلزان ة يف تصحيح الوضع يف أأقرب وقت ممكن دون جر أأي جزاءات.  فا 
ذا حتمت حتمل معدالت  قرار املراقب املايل للوضع.  وا  يكن تعديل املس توى ميسورًا )نتيجة ملا يقرتن به من تاكليف(، وجب ا 

ىل املراقب املايل عرب املدير امل  ايل العامتدها. فائدة سلبية، وجب عىل أأمني اخلزانة تقدمي أأس باب ذكل ا 

 معةل الاستامثر

جيب أأخذ العمةل املس تخدمة يف الكشوف املالية، ويه الفرنك السويرسي حاليًا، يف الاعتبار عند حتديد العمالت  .25
 املس تخدمة يف الاستامثر.

2W. ة ويف حاةل اس تخدام معالت خالف الفرنك السويرسي يف استامثرات، جيوز للمراقب املايل، بعد التشاور مع اللجن
الاستشارية، الترصحي ابس تخدام وسائل التحوط لتقليل اخملاطر النامجة عن تذبذابت معةل الاستامثر مقابل الفرنك 

 السويرسي، وابلتايل جتنب عائدات سلبية شامةل عىل الاستامثر.  وال يسمح ابالستامثر يف املش تقات لأغراض املضاربة.   

 احلدود االئامتنية 

2W.  يف املائة من رأأس املال املسامه للبنك أأو الرشكة املنشور يف  5الاستامثرات يف أأي كيان بعينه ال جيوز جتاوز مجموع
يف املائة كحد أأقىص من مجموع جحم  5أأحدث بياانته املالية نرشًا.  ويسمح يف حاةل الس ندات ذات ادلخل الثابت بنس بة 

 اال صدار.

                                                
5

 يرد يف املرفق تفاصيل التصنيفات االئامتنية. 
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 اعتبارات أأخالقية

متثال اجلهات اليت تصدر الاستامثرات للمبادئ العرشة الواردة يف االتفاق جيب أأن يراعى يف الاستامثرات مدى ا .28
(.  ooo.tcwlwoalnwolanu.wwwالعاملي للأمم املتحدة يف جماالت حقوق اال نسان ومعايري العمل والبيئة وماكحفة الفساد )

ر اكفة ابملبادئ املوحضة يف س ياسة الويبو بشأأن منع وردع الفساد والغش والتواطؤ واال كراه وجيب التقيد يف أأنشطة الاستامث
 وغسل الأموال ومتويل اال رهاب.

 القروض 

ال جيوز للويبو اقرتاض أأموال من أأي مؤسسات من أأجل تعضيد استامثرات.  سوجيب عىل مديري الصناديق  .29
 ن أأي مؤسسات من أأجل تعضيد استامثرات.اخلارجيني أأيضًا الامتناع عن  اقرتاض أأموال م

http://www.unglobalcompact.org/
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 فئات الأصول املؤهةل دال.

يبني اجلدول التايل فئات الأصول املؤهةل ومتطلبات احلد الأدىن من التصنيف االئامتين لها.  وجيوز الاحتفاظ بأأصول  .30
 مندرجة مضن أأي من هذه الفئات بعمالت خالف الفرنك السويرسي.

 
 

 ية ملديري الصناديق اخلارجينياملبادئ التوجهيية الاستامثر 

جيوز ملديري الصناديق اخلارجيني الاستامثر يف أأٍي من فئات الأصول املبينة أأعاله دون جتاوز قيود اخملاطر احملددة يف  .31
 املبادئ التوجهيية الاستامثرية.

Short-term (up to 12 months) Long-term (12 months plus)

Cash or Equivalent

Call, savings or deposit accounts

Certificates of deposit/time deposits

Structured deposits

Cross-currency deposits

Money market investments

Commercial paper A-3/P-3 BBB-/Baa3

Repurchase/reverse repurchase agreements

Banker's acceptance

Bonds, notes or other obligations 

and other fixed income products

Government bonds

Sub-sovereign bonds - provincial, municipal, territorial

Supranational bonds

Private placements

Corporate bonds

Real Estate

Real Estate Investment Trusts (REITs) Not applicable Not applicable

A-2/P-2 A-/A3

A-2/P-2 A-/A3

Minimum credit rating

A-3/P-3 BBB-/Baa3

A-2/P-2 A-/A3
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عام، يف لك عقد من عقود وتدَرج املبادئ التوجهيية الاستامثرية، اليت تضعها اللجنة الاستشارية ويعمتدها املدير ال .32
دارة الاستامثر وجيب أأن تتضمن عىل الأقل املكوانت التالية:  ا 

 أأهداف الاستامثر، مع حتديد العائدات واخملاطر املتوقعة؛ )أأ(

دارة احملفظة، نشط أأم سليب؛ )ب(  ومنط ا 

 ومعةل الأساس؛ )ج(

 واملقياس املرجعي للأداء؛ )د(

 والعمالت املؤهةل؛ )ه(

 والوسائل املؤهةل؛ )و(

 واحلد الأدىن والأقىص ملدة احملفظة؛ )ز(

 وجودة االئامتن؛ )ح(

 ومتطلبات التنويع. )ط(

دارة استامثر خاريج. .33  ويُنظر يف جوانب أأخرى، مثل موازنة اخملاطر، يف س ياق التلكيف احملدد اب 

 امتيازات املنظمة وحصاانهتا هاء.

ري جديد مع طرف مناظر أأن تبني أأن الاستامثر منفَّذ رهنًا ابمتيازاهتا جيب عىل املنظمة لكام دخلت يف معل استامث .34
وحصاانهتا.  وينبغي عىل الأطراف املناظرة املوافقة عىل عدم اقتطاع أأي رضائب وال تعريض احلسابOالأصول لأي مطالبات 

 قانونية.

 قياس الأداء .واو

 املقاييس املرجعية

ىل سعر الليبور السويرسي لثالثة أأشهر للفرنك السويرسي وسعر اليوريبور  تدار س يوةل التشغيل داخليًا استناداً  .35 ا 
ىل التطبيق عىل  ىل املقياس املرجعي الأقرب ا  لثالثة أأشهر لليورو وسعر أأذون اخلزانة الأمريكية لدلوالر الأمرييك أأو استنادًا ا 

 وس يةل الاستامثر املس تخدمة يف السوق ذات الصةل.

3W.  داء يتوىل مديرو الصناديق دارة الس يوةل الأساس ية،  ويكون للك حمفظة استامثرية مقياس مرجعي للأ اخلارجيني ا 
'( شفافة 1حيدد مضن املبادئ التوجهيية الاستامثرية اخلاصة هبا.  وجيب أأن تفي هذه املقاييس املرجعية ابملعايري التالية: )'

هبام فهيا؛ )' '( ومالمئة للغرض الاستامثري؛ 4( وقابةل للقياس ومس تقرة؛ )''3'( وقابةل لالستامثر وللتكرار؛ )'2وبس يطة ال ا 
 '( وحمددة سلفًا.W'( وتعكس خيارات الاستامثر احلالية؛ )'5)'
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عداد التقارير  قياس الأداء وا 

3W.  ىل الس يوةل الأساس ية، يرفع املتعهد تقارير شهرية بشأأن أأداء احملافظ املدارة خارجيًا ويتكفل ابلزتام مديري ابلنس بة ا 
صناديق اخلارجيني ابملبادئ التوجهيية الاستامثرية اخلاصة هبم.  وحُيسب أأداء الس يوةل املدارة داخليًا وخارجيًا ابلفرنك ال 

 السويرسي، أأي ابستبعاد أأثر التذبذابت يف العمالت اليت استمثرت الأموال هبا.  

ىل ويقاَرن أأداء س يوةل التشغيل ابملقاييس املرجعية املالمئة.  وأأما أأداء  .38 مديري الصناديق اخلارجيني فيقاس نس بًة ا 
ضافية عىل النحو احملدد يف املبادئ التوجهيية الاستامثرية.   املقياس املرجعي وأأي مؤرشات ا 

ىل اللجنة الاستشارية بشأأن معوم أأداء احملافظ واملقاييس املرجعية،  عىل أأن يتضمن لك  .39 وتُرفع تقارير ربع س نوية ا 
لأرابع الس نة السابقة وللس نة السابقة.  ويف حاةل ظهور أأداء ضعيف بشلك مالَحظ عىل واحد أأو تقرير أأرقام أأداء مقارن 

أأكرث من مديري الصناديق اخلارجيني لفرتة ثالثة أأشهر أأو أأكرث، أأو مالحظة تغري مفاجئ يف أأداء أأحد مديري الصناديق 
ن اس متر تدين الأداء، وجب عىل اخلارجيني خالل شهٍر ما، جيب خماطبته ومطالبته بتفسري كتايب ذلكل  التغري يف الأداء.  فا 

جراء تصحيحي للتعامل مع مدير الصندوق اخلاريج  جياد اسرتاتيجية وا  اللجنة الاستشارية اصخاذ التدابري الالزمة لضامن ا 
 متدين الأداء.

ية ادلولية للقطاع العام، جيب الكشف يف البياانت املالية الس نوية عن تفاصيل الاستامثرات وفقًا للمعايري احملاسب  .40
ىل ذكل، تنص املادة  من النظام املايل عىل أأن يتضمن تقرير  W.Wوصخضع تكل الاستامثرات ابلتايل للتدقيق.  وابال ضافة ا 

 اال دارة املالية املعد للك فرتة مالية تقريرًا عن الاستامثرات.
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 احلدود االئامتنية

س تاندارد أأند يه موديز و  2015نية.  والواكالت املعمتدة هذه يف عام تعمتد املنظمة من أأجل ضامن اجلودة االئامتنية وانتظام التقيمي االئامتين عىل واكالت تصنيف االئامتن املعمتدة لتبني اجلدارة االئامت
يه.  بورز وفيتش أ ي يب يس ا 

   فيتش بورز أند ستاندارد موديز

   القصير األجل الطويل األجل القصير األجل الطويل األجل القصير األجل الطويل األجل

aAA 

P-1 

aaa 

a-1+ 

aaa 

11+ 

 متميز

aA1 aa+ aa+ 

 aAA aa aa عالية رتبة

aAA aa- aa- 

a1 a+ 
a-1 

a+ 
11 

 aA a a عليا متوسطة رتبة

aA 
P-A 

a- 
a-A 

a- 
1A 

1AA1 111+ 111+ 

 1AAA دنيا متوسطة رتبة
P-A 

111 
a-A 

111 
1A 

1AAA 111- 111- 

1A1 

 متميز غير

11+ 

1 

11+ 

1 

 برتبة مجازفة
 استثمارية غير 

1AA 11 11 

1AA 11- 11- 

11 1+ 1+ 

 1A 1 1 عالية مجازفة

1A 1- 1- 

1AA1 111+ 

1 111 1 

 معتبرة مخاطر

1AAA 111 قصوى مجازفة 

1AAA 111- 
 باحتماالت تخلف

 1A ضعيفة استرداد
11 

1 

C 
D / 

DDD 
 تخلف /

  

ىل خدمات تصنيف خالف الواكالت الثالث  ميكن يف حاالت اس تثنائية الأخذ بتصنيفات من واكالت ماكفئة مس تقةل لس ندات مل تصنفها أأي من الواكالت الثالث املعمتدة.  وال يسمح ابللجوء ا 
ال بقدر ما تبدو خدمة التصنيف البديةل موضوعية ومس تقةل يف حتليلها.   املعمتدة ا 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 الس يوةل الاسرتاتيجية -س ياسة الاستامثرات 

 النطاق والغرض أألف.

 وصف املستمثر

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت أأبرمت يف  .1 س نة أأنشئت املنظمة العاملية للملكية الفكرية مبقتىض اتفاقية ا 
19WW  19ودخلت حزي النفاذ يف س نةW0 حيث حلت املنظمة حمل مكتب حامية امللكية الفكرية اذلي أأنشئ يف س نة ،
خمترص ابللغة الفرنس ية يعين املاكتب ادلولية املتحدة محلاية امللكية الفكرية( ال دارة  BR2B/ويعرف مبخترص الربيب ) 1893

، 19W4(.  ويف س نة 188W( واتفاقية برن محلاية املصنفات الأدبية والفنية )1883اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية )
 اعرُتف ابلويبو كواكةل متخصصة يف منظومة الأمم املتحدة.

وتضطلع الويبو بطائفة واسعة من املهام املتصةل حبامية حقوق امللكية الفكرية مهنا: مساعدة احلكومات واملنظامت عىل  .2
قامة ماكانت امللكية الفكرية لأغراض التمنية الاقتصادية؛  وضع الس ياسات وا  الهيالك وتطوير املهارات الالزمة لتسخري ا 

دارة أأنظمة التسجيل العاملية  دارة املعاهدات؛ وا  والعمل مع ادلول الأعضاء عىل تطوير قانون امللكية الفكرية ادلويل؛ وا 
يداع الرباءات؛ وتوفري خدمات تسوية للعالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية وتسميات ا ملنشأأ فضاًل عن نظام ا 

 املنازعات؛ والاضطالع بدور احملفل ال جراء احلوار املس تنري وتبادل اخلربات.

 الصالحية 

من النظام املايل اليت تعطي املدير العام صالحية توظيف الأموال  10.4ُوضعت س ياسة الاستامثر هذه وفقا للامدة  .3
زمة لتلبية الاحتياجات الفورية يف استامثرات قصرية الأجل، وفقًا لس ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات كام اليت ال تكون ال

من النظام املايل اليت تعطي املدير العام صالحية توظيف الأموال اليت تظهر  11.4توافق علهيا ادلول الأعضاء، واملادة 
فقًا لس ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات كام توافق علهيا ادلول الأعضاء.  كأرصدة دائنة للمنظمة يف استامثرات طويةل الأجل و 

ىل الطبيعة طويةل الأجل لاللزتامات املتعلقة بتقدمي ممزيات طبية ملوظفي الويبو بعد تقاعدمه )فامي يعرف ابمس التأأمني  وابلنظر ا 
عداد س ياسة استامثر منفصةل لمتويل  2014رب الصحي بعد هناية اخلدمة(، اتُفق يف جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمت عىل ا 

.  وتعاجل 2014التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة، ووافقت امجلعيات عىل هذه التوصية يف دورهتا الرابعة وامخلسني يف عام 
 املس تقبل لمتويل هذه الس ياسة هذا املتطلب وتنطبق عىل الس يوةل اليت حنيت جانبًا ابلفعل وحيمتل اس مترار تنحيهتا جانبًا يف

 الزتامات التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة.  وتعرف هذه الس يوةل مبسمى الس يوةل الاسرتاتيجية )طويةل الأجل(.

وتضع هذه الس ياسة املبادئ اللكية الستامثرات املنظمة، وابلتايل فهيي تنطبق عىل املبادئ التوجهيية الاستامثرية  .4
 (.1Wني )التعريف يف الفقرة الصادرة ملديري الصناديق اخلارجي

 أأحصاب املصاحل والأدوار واملسؤوليات ابء.

 املدير العام

يس تعرض املدير العام التقارير واملقرتحات والتوصيات املقدمة من اللجنة الاستشارية املعنية ابالستامثرات ويعمتدها  .5
 اعامتدًا هنائيًا.
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W.  خطار جلنة الربانمج واملزيانية ابالستامثرات  من النظام املايل، جيب 11.4و 10.4ووفقًا للامدتني عىل املدير العام ا 
 قصرية الأجل وطويةل الأجل بشلك منتظم.

 اللجنة الاستشارية املعنية ابالستامثرات

W.  .داراًي بتشكيل اللجنة  تتأألف اللجنة من أأعضاء يعيهنم املدير العام.  ويصدر املدير العام تعماميً ا 

ىل املدير العام فامي يتعلق ابستامثر أأموال املنظمة وفقًا للقسم جمي من الفصل الرابع من وتسدي هذه اللجنة املشور .8 ة ا 
النظام املايل والحئته.  وتشمل هذه املشورة أأمورًا من قبيل حمتوايت س ياسة الاستامثر واسرتاتيجيته وصخصيص الأصول 

 رية.  أأما مسؤولياهتا احملددة فهيي اكلتايل:واملقاييس املرجعية للأداء املقبوةل واملبادئ التوجهيية الاستامث

 تنفيذ ورصد س ياسة الاستامثر )أأ(

ىل املقرتحات  ترشف اللجنة عىل تنفيذ ورصد مجيع أأوجه س ياسة الاستامثر.  ويُضطلع هبذا العمل استنادًا ا 
ج بتوصيات ترفعها اللجنة  ىل املدير العام.والتقارير املقدمة من أأمني اخلزانة وما جيري من أأحباث، ويتوَّ  ا 

 اس تعراض وحتديث س ياسة الاستامثر )ب(

جراء تعديالت وOأأو حتديثات الواردة من  ىل التوصيات اب  تس تعرض اللجنة س ياسة الاستامثر س نواًي استنادًا ا 
ىل ادلول  ىل املدير العام ومن مث ا  ثر انهتاهئا من هذا الاس تعراض ا  املراقب املايل.  وتُرفع توصيات اللجنة ا 

جراء معليات اس تعراض للس ياسة لأغراض خاصة نتيجًة لظروف معينة يف الأ  عضاء للموافقة علهيا.  وميكن ا 
 السوق أأو عوامل أأخرى.

 اس تعامل مديري صناديق خارجيني واملتعهد والاس تغناء عهنم )ج(

املتعهد تتحمل اللجنة، مبوجب موافقة املدير العام، مسؤولية التعاقد مع مديري الصناديق اخلارجيني و 
 (.1Wوالاس تغناء عهنم )التعريف يف الفقرة 

ىل اختيار مديري الصناديق اخلارجيني واملتعهد، جترى معلية طلب عروض وفقًا ال طار املشرتايت  وابلنس بة ا 
ىل اللجنة ال جراء  ىل جنب مع التوصيات املصاحبة، ا  املتبع يف املنظمة.  ويقدم تقيمي العروض، جنبًا ا 

 .الاس تعراض الهنايئ

 ويتطلب دخول مديري الصناديق اخلارجيني يف معلية الاختيار استيفاءمه الرشوط املبدئية التالية:

جيب عىل املدير الالزتام ابلترشيعات والأنظمة احلامكة يف البدل ذي الصةل فامي يتعلق ابخلدمات املالية،  "1"
 مبا يف ذكل صالحية الهيةة التنظميية اخملتصة؛

داء الاستامثريوجيب عىل  "2" املدير الاجهتاد يف الامتثال للمعايري العاملية للأ
6

وأأن يقدم عىل أأقل تقدير  
جاميل الرسوم؛   بياانت أأداء ربع س نوية اترخيية والصايف احملقق وا 

                                                
6

داء الاستامثري مجموعة من املبادئ الأخالقية املوحدة عىل مس توى الصناعة تزود رشاكت الاستامثر بتوجهيات بشأأن   كيفية حساب نتاجئ املعايري العاملية للأ

عالم معالهئا احملمتلني هبا.  استامثراهتا وا 
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وجيب عىل املدير تقدمي معلومات تفصيلية بشأأن اترخي الرشكة واملوظفني احملوريني وكبار العمالء  "3"
 واموظفني املساندين. ونظام الرسوم

ثبات الالزتام املتواصل بتكل  "4" َّبع بيااًن واحضًا وا  وجيب عىل املدير بيان اسرتاتيجية الاستامثر اليت س ُتت
 الاسرتاتيجية ابلواثئق.

دارة الاستامثرات.  وتبني  ويثبت ملديري الصناديق اخلارجيني اس تعامهلم رمسيًا دلى التوقيع معهم عىل عقود ا 
ىل   7قود تفصياًل مسؤوليات مديري الصناديق.هذه الع ويوقَّع عىل هذه العقود نيابًة عن الويبو، استنادًا ا 

 توصية من اللجنة الاستشارية، وفقًا ال طار املنظمة للمشرتايت.

 مراقبة مديري الصناديق اخلارجيني واملتعهد )د(

رشاف املدير العام، ابستيفاء  مدير الصناديق املعينني ملا يلكَّفون به مضن تتكفل اللجنة الاستشارية، حتت ا 
دارة الاستامثرات ذي الصةل، مبا يف ذكل املبادئ التوجهيية لالستامثر  الالزتامات التعاقدية املبينة يف عقد ا 

ىل التقارير الربع س نوية الواردة من أأمني اخلزانة فامي يتعلق  املدرجة يف لك عقد.  وينفذ هذا العمل استنادًا ا 
حصاءات  بأأداء ىل املقاييس املرجعية وغريها من مؤرشات الأداء وا  مديري الصناديق اخلارجيني ابلبنس بة ا 

الأداء واخملاطر املقدمة من املتعهد,  وجتري اللجنة الاستشارية اس تعراضًا ربع س نوي السرتاتيجيات الاستامثر 
يري الصناديق اخلارجيني )أأو لأغراض خاصة حسب احلاجة( وتعقد اجامتعات اس تعراض منتظمة مع مد

 وغريمه من مقديم اخلدمات.

رشاف  )ه( ىل التقارير الواردة من أأمني اخلزانة وحتت ا  وفامي يتعلق ابملتعهد، تتكفل اللجنة الاستشارية، استنادًا ا 
 املدير العام، مبا ييل:

 الالزتام ابتفاق املتعهد الرئييس؛ "1"

ومؤرشات الأداء الرئيس ية اليت تشلك جزءًا من اتفاق املتعهد والالزتام ابتفاق مس توى اخلدمة  "2"
 الرئييس؛

 عقد اجامتعات منتظمة الس تعراض اخلدمة. "3"

 صخصيص الأصول )و(

متثل السامت املالية والاكتوارية اللزتامات التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة العامل احملرك لتخصيص الأصول 
دارة الأصول للس يوةل الاسرتاتيجية.  وحتدد  ىل دراسة بشأأن ا  اللجنة الاستشارية التخصيص املبديئ استنادًا ا 

واخلصوم جيرهيا مستشار مايل حمرتف ويعمتدها املدير العام.  ومن مث يُس تعرض صخصيص الأصول 
دارة الأصول واخلصوم.  وتس تعرض اللجنة  الاسرتاتيجي يف دورة ثالثية الس نوات من خالل دراسة بشأأن ا 

ية نتاجئ هذه ادلراسات وتويص بأأي تعديالت الزمة عىل تركيب حمفظة الاستامثر.  وتُرفع هذه الاستشار 
ىل املدير العام للموافقة علهيا.  التوصيات ا 

                                                

دارية ، ومسؤولية املدير، والتعهدات والضامرالاستامثتتضمن املسؤوليات: صالحية  7 عداد التقارير، ومتطلبات ا  داء، والرسوم، وا  انت، واملقاييس املرجعية للأ

 أأخرى.  وتدَرج يف لك اتفاق مبادئ توجهيية استامثرية ذات صةل.
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أأعاله أأن تس تعمل خرباء من خارج املنظمة من ذوي الباع  8وللجنة يف سبيل مبارشة املسؤوليات املبينة يف الفقرة  .9
 وتعقد اللجنة الاستشارية اجامتعاهتا بشلك ربع س نوي عىل الأقل. الطويل يف القطاع املايل. 

 املراقب املايل

ض املراقب املايل وفقًا للقاعدة  .10 دارهتا حبصافة وفقًا لس ياسة الاستامثرات املعمتدة  10.104يفوَّ جراء الاستامثرات وا  يف ا 
 من النظام املايل. 11.4و 10.4من ادلول الأعضاء مبقتىض املادتني 

8يتكفل املراقب املايل، عن طريق وضع مبادئ توجهيية مالمئة .11
، بصب جل الرتكزي عىل تقليل اخملاطر اليت تتعرض لها 

ىل احلد الأدىن من خالل انتقاء ما يفي بذكل من العمالت وفئات الأصول اليت حُيتفظ بتكل الأموال هبا،  الأموال الأصلية ا 
دير العام، مع التكفل يف نفس الوقت بوجود الس يوةل الالزمة لتلبية احتياجات وفقًا لتخصيص الأصول اليت وافق عليه امل

ىل  ىل ذكل، حيدد املراقب املايل الاستامثرات والعمالت اليت جترى هبا استنادًا ا  املنظمة من التدفق النقدي.  وابال ضافة ا 
ىل التقارير والأحباث الواردة من أأمني اخل زانة وأأي توصيات تصدرها يف هذا الشأأن اللجنة س ياسة الاستامثر هذه واستنادًا ا 

 الاستشارية.

 أأمني اخلزانة، الشعبة املالية

يتوىل هذا الشخص املرؤوس للمدير املايل واذلي يؤدي أأيضًا دور أأمني اللجنة الاستشارية املسؤولية عن مبارشة  .12
عداد التقارير عن لك ما جيرى من استامثرات.  ويتو  اصل أأمني اخلزانة مع مديري الصناديق اخلارجيني الأنشطة الاستامثرية وا 

واملتعهد ويعد تقارير ربع س نوية بشأأن الوضع الراهن لالستامثرات لتقجميها للجنة الاستشارية عرب املراقب املايل.  وتغطي هذه 
حصاءات اخملاطر.  ومن مسؤولياته كذكل رصد املعا ىل املقاييس املرجعية وا  يري اليت من شأأهنا التقارير الأداء منسواًب ا 

م التقرير الناجت  حالل غريه حمهل.  ويقدَّ ىل وضع أأحد مديري الصناديق اخلارجيني حتت "املراقبة" للنظر يف احامتل ا  اال فضاء ا 
ىل اللجنة الاستشارية عرب املراقب املايل.  وجيري هذا الشخص كذكل اس تعراضًا يف هناية لك شهر للمعامالت املنفذة  ا 

 ق املالية.ويراقب الأسوا

دارة العالقات مع املصارف وسائر الأطراف املالية املناظرة، مبا يف ذكل الرصد  .13 ويتحمل أأمني اخلزانة ً املسؤولية عن ا 
 الربع س نوي لتصنيفاهتا االئامتنية.

 مديرو الصناديق اخلارجيني

دارة الاستامثرات سواء أأاكنوا أأفرادًا أأم رش  .14 ىل مقديم خدمات ا  دارة أأصول يشري هذا املصطلح ا  اكت، حيث يتولون ا 
 من قبيل الأسهم والس ندات والعقارات بشلك همين بغية حتقيق أأهداف استامثرية حمددة لصاحل املنظمة.

 املتعهد

ىل املؤسسة املالية املسؤوةل عن حامية عىل الأصول املالية للمنظمة.  وميسك املتعهد بأأصول مثل  .15 يشري هذا املصطلح ا 
لتسوية أأي معليات رشاء أأو بيع لهذه الأصول وحتصيل ادلخل املقابل.  وقد يقدم املتعهد خدمات  الأسهم والس ندات ويرتب

عداد تقارير الامتثال.  أأخرة مثل حتليل اخملاطر ورصد أأداء مديري الصناديق اخلارجيني وا 
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 جيب أأال خيلط بني هذه املبادئ التوجهيية وتكل اليت تصدرها اللجنة الاستشارية ملديري الصناديق اخلارجيني. 
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 أأهداف الاستامثر وسامحية اخملاطر والقيود جمي.

 الأهداف

1W.  حتقيقًا لمنو رأأس املال وابلتايل العائدات اال جيابية اجملمةل عىل  9عىل الأجل الطويلجيب استامثر الس يوةل الاسرتاتيجية
ف املبادئ العامة ال دارة استامثرات املنظمة، أأال ويه )' '( 3'( والس يوةل؛ )'2'( احلفاظ عىل رأأس املال؛ )'1مر الزمن.  وتعرَّ

 حو التايل:'( عىل الن2'( و)'1ومعدل العائد حمكومًا بقيود ما ورد يف )'

 تس هتدف احملفظة عىل الأقل حفظ رأأس املال عىل الأجل الطويل.   -احلفاظ عىل رأأس املال  )أأ(

يُستمثر جزء من احملفظة يف وسائل خاضعة للتعامل العمويم، مما جيعلها يف غالب ظروف السوق  -الس يوةل  )ب(

الراهن متطلبات س يوةل يف الأجل القصري أأو قابةل للبيع رسيعًا.  وليس للس يوةل الاسرتاتيجية يف الوقت 
 الطويل.

ينبغي أأن يكون متوسط العائدات طويةل الأجل مساواًي ملعدل العائد املس تخدم ابعتباره معدل اخلصم  -العائد  )ج(
 لتقيمي مبلغ الالزتام تقلياًل لأي جفوة متويلية.

1W.  دارة الأصول واخلصوم، س تس هتدف املنظمة حتقيق توازن بني هذه املبادئ ووفقًا للتوصيات الوزاردة يف دراسة ا 
 الثالثة.  ومن املسَّل به أأنه قد يتعذر استيفاء املبادئ الثالث يف مجيع الأوقات.

ىل 80ويمتثل الهدف يف حتقيق نس بة تغطية مس هتدفة ترتاوح بيح بني  .18 % من الزتام التأأمني الصحي بعد 100% ا 
جيايب مبس توى مقبول من اخملاطرة.هناية اخلدمة خالل عدد من الس نوات حيدد ح  سب مطلب حتقيق عائد مجمل ا 

10
 

 سامحية اخملاطر

جيب اال قدام عىل مس توى من اخملاطر يتسق مع الأهداف الاستامثرية للس يوةل الاسرتاتيجية عىل النحو املوصوف  .19
شم يشء من اخملاطر بغية حتقيق يف القسم جمي حتت "الأهداف" أأعاله.  بيامن يُسَّلَّ يف حاةل الس يوةل الأساس ية برضورة جت 

الأهداف الاستامثرية.  ويف ضوء الأهداف املناظرة للس يوةل الاسرتاتيجية، س يكون توصيف اخملاطر مرحيًا ابستامثرات تظهر 
ىل توصيات من اللجنة  ىل  املدير العام استنادًا ا  قرارها ا  فهيا ادليناميكية.  ويعود حتديد مس توايت سامحية اخملاطر وا 

 تشارية.  وتقع عىل عاتق اللجنة الاستشارية مسؤولية فهم اخملاطر ورصدها بشلك مس متر.  الاس 

 القيود

 التنويع يف الأطراف املناظرة: .20

جيوز العهد جبميع استامثرات املنظمة من الس يوةل الاسرتاتيجية ملؤسسة واحدة تمتتع مبس توى خماطر س يادية  )أأ(
ماكن العثور عAAAOAaaوتصنيف  ىل مؤسسة هبذا الوصف وقبولها هذه الأموال الاستامثرية.  ، رشيطة ا 

                                                

دارة الأصول واخلصوم.  9  حيدد الأفق الزمين لالستامثر ابلرجوع ا ىل نتاجئ دراسة ا 
10

دارة الأصول واخلصوم وس توضع مضن الس ياسة مبجرد اكامتل ادلر   ىل نتاجئ دراسة ا   اسة.ستتحدد الفرتة الزمنية اليت ينبغي حتقيق ذكل استنادًا ا 
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أأما خالف ذكل، فينبغي اس هتداف توزيع الس يوةل عىل مؤسس تني.  ولأغراض حتديد هاتني املؤسس تني، لن 
ىل تكل املؤسسات اليت تدير الس يوةل الأساس ية. يُعهد ابلس يوةل الاسرتاتيجية ا 

11
 

ال ملؤسسات لها تصنيف قصري الأجل وال جيوز العهد ابالستامثرات اليت  )ب( جيرهيا مديرو الصناديق اخلارجيني ا 
A-2O2-2  أأو تصنيف طويل الأجلA-OA3 ويتعلق الاس تثناء الوحيد من ذكل ابال صدارات املؤسس ية  .

و تصنيفها أأ  A-3O2-3)س ندات وأأوراق جتارية صادرة عن مؤسسات( جيوز أأن يكون تصنيفها قصري الأجل 
ىل مس توًى أأدىن من املعايري احملددة   .O/aa3-///طويل الأجل  ن حدث أأن اخنفض التصنيف االئامتين ا  فا 

 هل، جيب تصفية أأي استامثرات يف هذه املؤسسات يف أأقرب فرصة تتاح.

لهيا عند حتديد نس بة املال  )ج( ىل مؤسسات اتبعة ملؤسسة أأو منتس بة ا  جيب جتميع الاستامثرات املعهود هبا ا 
ىل  ذا اكن الباعث عىل ذكل تذبذابت العمالت أأو املعهود هبا ا  املؤسسة املعنية.  وجيوز جتاوز احلدود مؤقتًا ا 

حلول أأجل استامثرات كبرية أأو تغريات يف التدفق النقدي أأو خفص تصنيف املؤسسات.  ويف حاةل جتاوز 
يف تصحيح الوضع املس توايت، وجب عىل أأمني اخلزانة ابلتنس يق مع مديري الصناديق اخلارجيني، الاجهتاد 

ن مل يكن تعديل املس توى ميسورًا )نتيجة ملا يقرتن به من تاكليف(،  بأأرسع ما ميكن دون جر جزاءات.  فا 
قرار املراقب املايل للوضع.  وجب ا 

 معةل الاستامثر

ت جيب أأخذ العمةل املس تخدمة يف الكشوف املالية، ويه الفرنك السويرسي حاليًا، يف الاعتبار عند حتديد العمال .21
 املس تخدمة يف الاستامثر.

ويف حاةل اس تخدام معالت خالف الفرنك السويرسي يف استامثرات، يفصل مديرو الصناديق اخلارجيني وفقًا  .22
للمبادئ التوجهيية الاستامثرية الصادرة يف اس تخدام وسائل التحوط لتقليل اخملاطر النامجة عن تذبذابت معةل الاستامثر 

ابلتايل جتنب عائدات سلبية شامةل عىل الاستامثر.  وال يسمح ابالستامثر يف املش تقات لأغراض مقابل الفرنك السويرسي، و
 املضاربة.   

 احلدود االئامتنية 

يف املائة من رأأس املال املسامه للبنك أأو الرشكة املنشور يف  5ال جيوز جتاوز مجموع الاستامثرات يف أأي كيان بعينه  .23
يف املائة كحد أأقىص من مجموع جحم  5ويسمح يف حاةل الس ندات ذات ادلخل الثابت بنس بة  أأحدث بياانته املالية نرشًا. 

 اال صدار.

 اعتبارات أأخالقية

جيب أأن يراعى يف الاستامثرات مدى امتثال اجلهات اليت تصدر الاستامثرات للمبادئ العرشة الواردة يف االتفاق  .24
(.  ooo.tcwlwoalnwolanu.wwwايري العمل والبيئة وماكحفة الفساد )العاملي للأمم املتحدة يف جماالت حقوق اال نسان ومع

وجيب التقيد يف أأنشطة الاستامثر اكفة ابملبادئ املوحضة يف س ياسة الويبو بشأأن منع وردع الفساد والغش والتواطؤ واال كراه 
 وغسل الأموال ومتويل اال رهاب.
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 ة.يرد يف املرفق الأول تفاصيل التصنيفات االئامتني 

http://www.unglobalcompact.org/
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 وض القر 

 جيب عىل مديري الصناديق اخلارجيني ً الامتناع عن  اقرتاض أأموال من أأي مؤسسات من أأجل تعضيد استامثرات. .25

 فئات الأصول املؤهةل دال.

2W.  يبني اجلدول التايل فئات الأصول املؤهةل ومتطلبات احلد الأدىن من التصنيف االئامتين لها.  وجيوز الاحتفاظ بأأصول
 الفئات بعمالت خالف الفرنك السويرسي.مندرجة مضن أأي من هذه 
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Cash or Equivalent

Call, savings or deposit accounts

Certificates of deposit/time deposits

Structured deposits

Cross-currency deposits

Money market investments

Commercial paper A-3/P-3 BBB-/Baa3

Repurchase/reverse repurchase agreements

Banker's acceptance

Bonds, notes or other obligations 

and other fixed income products

Government bonds

Sub-sovereign bonds - provincial, municipal, territorial

Supranational bonds

Private placements

Corporate bonds

Real Estate

Real Estate Investment Trusts (REITs)

Direct real estate holdings

Equities

Equity funds

Direct equity holdings

Hedge funds

A-2/P-2 A-/A3

A-2/P-2 A-/A3

Minimum credit rating

Short-term (up to 12 months) Long-term (12 months plus)

A-3/P-3 BBB-/Baa3

A-2/P-2 A-/A3

Not applicable Not applicable

Not applicable Not applicable

Not applicable Not applicable
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 املبادئ التوجهيية الاستامثرية ملديري الصناديق اخلارجيني

2W.  جيوز ملديري الصناديق اخلارجيني الاستامثر يف أأٍي من فئات الأصول املبينة أأعاله دون جتاوز احلدود املبينة يف
دارة الأصول دراسة ا 

12
. 

الاستامثرية، اليت تضعها اللجنة الاستشارية ويعمتدها املدير العام، يف لك عقد من عقود وتدَرج املبادئ التوجهيية  .28
دارة الاستامثر وجيب أأن تتضمن عىل الأقل املكوانت التالية:  ا 

 أأهداف الاستامثر، مع حتديد العائدات واخملاطر املتوقعة؛ )أأ(

دارة احملفظة، نشط أأم سليب؛ )ب(  ومنط ا 

 ومعةل الأساس؛ )ج(

 واملقياس املرجعي للأداء؛ ()د

 والعمالت املؤهةل؛ )ه(

 والوسائل املؤهةل؛ )و(

 واحلد الأدىن والأقىص ملدة احملفظة؛ )ز(

 وجودة االئامتن؛ )ح(

 ومتطلبات التنويع. )ط(

دارة استامثر خاريج. .29  ويُنظر يف جوانب أأخرى، مثل موازنة اخملاطر، يف س ياق التلكيف احملدد اب 

 املنظمة وحصاانهتاامتيازات  هاء.

جيب عىل املنظمة لكام دخلت يف معل استامثري جديد مع طرف مناظر أأن تبني أأن الاستامثر منفذ رهنًا ابمتيازاهتا  .30
وحصاانهتا.  وينبغي عىل الأطراف املناظرة املوافقة عىل عدم اقتطاع أأي رضائب وال تعريض احلسابOالأصول لأي مطالبات 

 قانونية.

 قياس الأداء .واو

 رجعيةاملقاييس امل

دارة الس يول النقدية.  ويكون للك حمفظة استامثرية مقياس مرجعي للأداء حيدد  .31 يتوىل مديرو الصناديق اخلارجيني ا 
'( شفافة وبس يطة 1مضن املبادئ التوجهيية الاستامثرية اخلاصة هبا.  وجيب أأن تفي هذه املقاييس املرجعية ابملعايري التالية: )'

هبام فهيا؛ '( 5'( ومالمئة للغرض الاستامثري؛ )'4'( وقابةل للقياس ومس تقرة؛ )'3'( وقابةل لالستامثر وللتكرار؛ )'2)' ال ا 
 '( وحمددة سلفًا.Wوتعكس خيارات الاستامثر احلالية؛ )'
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 يبني املرفق الثاين حدود املقتنيات من فئات الأصول. 
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عداد التقارير  قياس الأداء وا 

مديري الصناديق اخلارجيني ابملبادئ يرفع املتعهد تقارير شهرية بشأأن أأداء احملافظ املدارة خارجيًا ويتكفل ابلزتام  .32
التوجهيية الاستامثرية اخلاصة هبم.  وحُيسب الأداء ابلفرنك السويرسي، أأي ابستبعاد أأثر التذبذابت يف العمالت اليت 

 استمثرت الأموال هبا.  

ضافية عىل ا .33 ىل املقياس املرجعي وأأي مؤرشات ا  لنحو احملدد يف وأأما أأداء مديري الصناديق اخلارجيني فيقاس نس بًة ا 
 املبادئ التوجهيية الاستامثرية.

ىل اللجنة الاستشارية بشأأن معوم أأداء احملافظ واملقاييس املرجعية،  عىل أأن يتضمن لك  .34 وتُرفع تقارير ربع س نوية ا 
د أأو تقرير أأرقام أأداء مقارن لأرابع الس نو السابقة والس نة السابقة.  ويف حاةل ظهور أأداء ضعيف بشلك مالَحظ عىل واح

أأكرث من مديري الصناديق اخلارجيني لفرتة ثالثة أأشهر أأو أأكرث، أأو مالحظة تغري مفاجئ يف أأداء أأحد مديري الصناديق 
ن اس متر تدين الأداء، وجب عىل  اخلارجيني خالل شهٍر ما، جيب خماطبته ومطالبته بتفسري كتايب ذلكل التغري يف الأداء.  فا 

جراء تصحيحي للتعامل مع مدير الصندوق اخلاريج اللجنة الاستشارية اصخاذ التدابري جياد اسرتاتيجية وا   الالزمة لضامن ا 
 متدين الأداء.

جيب الكشف يف البياانت املالية الس نوية عن تفاصيل الاستامثرات وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام،  .35
ىل ذكل من النظام املايل عىل أأن يتضمن تقرير  W.W، تنص املادة وصخضع تكل الاستامثرات ابلتايل للتدقيق.  وابال ضافة ا 

 اال دارة املالية املعد للك فرتة مالية تقريرًا عن الاستامثرات.
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 احلدود االئامتنية
يه موديز وس تاندارد أأند  2015نية.  والواكالت املعمتدة هذه يف عام تعمتد املنظمة من أأجل ضامن اجلودة االئامتنية وانتظام التقيمي االئامتين عىل واكالت تصنيف االئامتن املعمتدة لتبني اجلدارة االئامت

يه.  بورز وفيتش أ ي يب يس ا 

   فيتش بورز أند ستاندارد موديز

   القصير األجل األجل طويل القصير األجل األجل طويل القصير األجل األجل طويل

aAA 

P-1 

aaa 

a-1+ 

aaa 

11+ 

 متميز

aA1 aa+ aa+ 

 aAA aa aa عالية رتبة

aAA aa- aa- 

a1 a+ 
a-1 

a+ 
11 

 aA a a عليا متوسطة رتبة

aA 
P-A 

a- 
a-A 

a- 
1A 

1AA1 111+ 111+ 

 1AAA دنيا متوسطة رتبة
P-A 

111 
a-A 

111 
1A 

1AAA 111- 111- 

1A1 

 متميز غير

11+ 

1 

11+ 

1 

 برتبة مجازفة
 استثمارية غير 

1AA 11 11 

1AA 11- 11- 

11 1+ 1+ 

 1A 1 1 عالية مجازفة

1A 1- 1- 

1AA1 111+ 

1 111 1 

 معتبرة مخاطر

1AAA 111 قصوى مجازفة 

1AAA 111- 
 باحتماالت تخلف

 1A ضعيفة استرداد
11 

1 

1 
D / 

DDD 
 تخلف /

  

ىل خدمات تصنيف خالف الواكالت الثالث ميكن يف حاالت اس تثنائية الأخذ بتصنيفات من واكالت ماكفئة مس تقةل لس ندات مل تصنفها أأي من الواكالت الثالث املعمتدة.  وال يسمح ابل لجوء ا 
ال بقدر ما تبدو خدمة التصنيف البديةل موضوعية ومس تقةل يف حتليلها.   املعمتدة ا 

 الثاين والوثيقة[ ]هناية املرفق


